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Technik informatyk

 2TE

Klasa

Wykształcenie

Wiek

3TD

3TE

Poziom ISCED 1 – wykształcenie podstawowe
Poziom ISCED 2 – wykształcenie gimnazjalne
Poziom ISCED 3 – wykształcenie ponadgimnazjalne
Poziom ISCED 4 – wykształcenie policealne
Poziom ISCED 5 – studia krótkiego cyklu
Poziom ISCED 6 – studia licencjackie lub ich odpowiedniki
Poziom ISCED 7 – studia magisterskie lub ich odpowiedniki
Poziom ISCED 8 – studia doktoranckie lub ich odpowiedniki

□ tereny gęsto zaludnione (miasta, centra miejskie, obszary miejskie)
□ tereny pośrednie (miasta, przedmieścia)
□ tereny słabo zaludnione (wiejskie)
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ADRES ZAMIESZKANIA
Województwo

Powiat

Kod pocztowy

Gmina

Miejscowośd

Ulica

Nr domu

Nr lokalu
ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli inny niż zamieszkania)

Województwo

Powiat

Kod pocztowy

Gmina

Miejscowośd

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

INFORMACJE NA TEMAT STATUSU NA RYNKU PRACY ORAZ SYTUACJI SPOŁECZNEJ
KANDYDATA/KI NA UCZESTNIKA/CZKĘ PROJEKTU.
Czy Pan/Pani jest osobą niepełnosprawną? **

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Czy Pan/Pani jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie
Pracy?
Bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy jest to osoba niezatrudniona i niewykonująca
innej pracy zarobkowej, co ważne zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym
wymiarze czasu pracy lub innej pracy zarobkowej. Bezrobotnym jest również osoba
niepełnosprawna, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia, co najmniej w połowie tego
wymiaru czasu pracy

Czy Pan/Pani jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie
Pracy?
Czy Pan/Pani jest osobą długotrwale bezrobotną?
Za długotrwale bezrobotną. Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności
od wieku:
- Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6
miesięcy).
- Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
(>12 miesięcy).
Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

Czy Pan/Pani jest osobą bierną zawodowo?
Osoby bierne zawodowo - częśd społeczeostwa, którą stanowią osoby w wieku powyżej 15 lat
niepracujące i niebędące bezrobotnymi. Do biernych zawodowo zalicza się:
- osoby otrzymujące emeryturę, rentę, alimenty, stypendium, pomoc opieki społecznej,
- uczniów pobierających naukę w trybie dziennym,
- osoby odbywające karę pozbawienia wolności,
- osoby przebywające w domach opieki,
- osoby uzyskujące dochód m.in. z dzierżawy, wynajmu lokum, itp.,
- osoby przebywające na urlopie wychowawczym.
Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
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Czy Pan/Pani jest osobą bierną zawodowo, ale nieuczestniczącą
w kształceniu lub szkoleniu?
Osoba bierna zawodowo i nieucząca się (np. emeryci, renciści, osoby otrzymujące pomoc
opieki społecznej, osoby odbywające karę pozbawienia wolności, osoby przebywające w
domach opieki, osoby przebywające na urlopie wychowawczym)

TAK

NIE

TAK

NIE

Czy Pan/Pani jest osobą pracującą lub prowadzącą działalnośd
gospodarczą na własny rachunek?
Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują
wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające
zatrudnienie lub własną działalnośd, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np.
chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące
działalnośd na własny rachunek – prowadzące działalnośd gospodarczą, gospodarstwo rolne
lub praktykę zawodową - są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z
poniższych warunków: 1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub
gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet, jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga
zysków. 2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki
zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet, jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub
usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania
swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim
biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracowad; osoby
uczestniczące w konwencjach lub seminariach). 3) Osoba jest w trakcie zakładania
działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do
tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowao do
uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę
pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalnośd
gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub
prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.

Nazwa i adres zakładu pracy lub prowadzonej działalności
(jeśli dotyczy):

Czy Pan/Pani żyje w gospodarstwie domowym bez osób
pracujących?
Gospodarstwo domowe bez osób pracujących - gospodarstwo domowe, w którym żaden
członek nie pracuje i nie prowadzi własnej działalności. Wszyscy członkowie gospodarstwa
domowego są albo bezrobotni albo bierni zawodowo.

Zawód wykonywany (jeśli
dotyczy):

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Czy Pan/Pani żyje w gospodarstwie domowym bez osób
pracujących, w którym są dzieci pozostające na utrzymaniu?
Gospodarstwo domowe bez osób pracujących - gospodarstwo domowe, w którym żaden
członek nie pracuje. Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego są albo bezrobotni albo
bierni zawodowo, ale są na utrzymaniu dzieci poniżej
Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne
zawodowo oraz mieszkają z rodzicem. Wiek dzieci liczony jest od daty urodzenia i ustalany w
dniu rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie.

Czy Pan/Pani żyje w gospodarstwie domowym składającym się z
jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu?
Osoba dorosła to osoba powyżej 18 lat. Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 017 lat oraz 18-24 lata, które są bierne zawodowo oraz mieszkają z rodzicem. Wiek dzieci
liczony jest od daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie.

Czy Pan/Pani jest migrantem, osobą obcego pochodzenia lub
należy do mniejszości narodowej lub etnicznej (w tym do
społeczności Romów)? **
Migrant, osoba obcego pochodzenia lub należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej to
cudzoziemcy na stale mieszkający w danym paostwie, obywatele obcego pochodzenia lub
obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to
mniejszośd: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiaoska, rosyjska, słowacka, ukraioska,
żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.
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Czy Pan/Pani jest osobą bezdomną lub wykluczoną z dostępu do
mieszkao?
Bezdomnośd i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią
bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia
w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego:
1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach)
2.Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w
schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje
penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuocze, osoby otrzymujące długookresowe
wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane)
3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem
eksmisji, osoby zagrożone przemocą)
4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania
substandardowe – lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne
przeludnienie).
Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny byd wykazywane we wskaźniku, chyba
że wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych
warunkach.

Czy Pan/Pani należy do innej (niż wyżej wymienione) grupy osób w
niekorzystnej sytuacji społecznej? **

TAK

NIE

TAK

NIE

Prosimy o wybranie szkoleo, w których chciałbyś/chciałabyś uczestniczyd poprzez zakreślenie X w polu wyboru.
Lp.

Nazwa szkolenia

Pole wyboru

1.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Szkolenia

GRAFIKA KOMPUTEROWA

2.

PROGRAMOWANIE SERWISÓW
WWW

Zajęcia specjalistyczne
zawodowe

MONTER ŚWIATŁOWODÓW
MULTIMEDIA W REKLAMIE
PROGRAMOWANIE C++, JAVA ITP

3.

Staże zawodowe

,
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** dane wrażliwe
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:

















zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompleksowy program
rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Łodzi”” oraz akceptuję jego warunki,
zapoznałem/am się z zapisem w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompleksowy
program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji
Narodowej w Łodzi”” dotyczącym praw i obowiązków Uczestnika/czki projektu i w przypadku
zakwalifikowania się do udziału w projekcie zobowiązuję się do ich przestrzegania,
zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Kompleksowy program rozwoju uczniów
i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi”” jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych (tj. osoby
z niepełnosprawnościami, migranci, osoby obcego pochodzenia i mniejszości, osoby z innych grup
w niekorzystnej sytuacji społecznej),
zostałem/am poinformowany/a, że złożenie niniejszego formularza rekrutacyjnego nie jest
jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie,
zostałem/am poinformowany/a, że w przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie mam
obowiązek udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Organizatora Projektu oraz
podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Zarządzającej,
zgodnie z wymogami projektu jestem uprawniony/a do uczestniczenia w nim (spełniam warunki
kwalifikowalności Uczestników/czek projektu tj. jestem uczniem/uczennicą Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi o profilu nauczania – Technik
informatyk,
zostałem/am poinformowany/a, że z chwilą przystąpienia do projektu każdy uczestnik projektu będący
osobą fizyczną składa oświadczenie o przyjęciu przez niego do wiadomości informacji, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.
poz.1182, z późn. zm.). W przypadku uczestnika projektu nie posiadającego zdolności do czynności
prawnych, oświadczenie składa jego opiekun prawny.
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Syntea S.A. oraz Miasto Łódź/ Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej na potrzeby rekrutacji.

…..………………………………………

……………..……………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
LUB OPIEKUNA PRAWNEGO
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